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Arbeiders bij de Eijkswaterstaatswerken
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BUZO^IDEUE nSTKDGTIS voor de arbeiders bij
de Rjikswaterstaatswerken, in dienstbijhet
Rivierbebeer, vastgesteldbij bescbikking van den
Minister van Waterstaat, Handel

en Hijverbeid

van 11 Jannari 1902, n". 217, afdeeling Waterstaat T.

I
Art. 1.
De werkzaambeden, welke volgens art 2 der AlgemeeneTe verrichten
Iiistructie door de arbeiders moeten worden verricbt, zijn de
volgende:
1°. bet uitvoeren van kleine herstelliugen aan de oeverwerken, kribben, strekdammeii en afsliiitdainmen ;
2'’. bet aanslaan van losse tuinen, bet weder op de plaats
zetten van steen en bet effenen van afgeslagen puin en stortsteen;
3’. bet berstelleu van geringen afslag aan de lijnpaden en
bet scboon- en zindelijk bouden der dekken van de lijnbruggen;
4". bet nazien en scboonbouden van de nummers van boekpunt-, peilraai-, kilometerraai- en wortelpalen;
5°. bet dekken met zand der straatwegen en bet met zand
gedekt bouden van de nieuwe bestratingen;
6. bet berstellen van putten en sporen in de bestratingen
en bet berstellen van de kautlagen ;
7". bet vullen van laagten en van sporen en bet spreiden
van grind of verbrijzelde keien op de grind- en steenslagwegen ;
8". bet vegen van de barde baan en bet opruimen van stof
en dijk of modder en bet buiten den vreg vervoeren daarvan;
9'. bet bij gladbeid met zand bestrooien van de sterk hellende
wegvakken ;
10\ bet zindelijk bouden van de wegen en bet afsteken der
kantzoden, waarbij alle tot bemesting gescbikte stolfen gelijkmatig over de begroeide bermen en glooiingen moeten wor¬
den verspreid;
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11“. het maken , openhouden en zoo noodig verleggen van
watergreppels ;
12”. het maken en in stand houden van greppels en kielspitten,
die tot scheiding dienen ;
’
13“. het opuemen van den toestand der rivier bij hoogwater,.
ijsbezetting eti ijsgang;
•
o
»
14’. het opnemen van den toestand der Rijksrivierwerken,
vooral bij zeer lage rivierstanden;
’
15“. het schoonhouden van de dienstbooten en het deso-evorderd bedienen van deze voor de Directie ;
16“. het verleenen van hulp aan de bakenmeesters by het
plaatsen, verplaatsen en opruimen der bolbakens ;
17". het bewaken van de uitvoering van herstellingen en
vernieuwingen aan de Rijkswerken en van de lossino- van
puin- en steenschepen.
Art. 2.
Uiensttp.

De diensttijd , bedoeld in art. 8 der Algemeene lustrnctie,
duurt:
I"", in de maanden April tot en met September van des
voormiddags 6 uur tot des namiddags 7 uur, behoudens schafttijden van 8 uur tot 8 uur 30, van 12 uur tot 1 uur 30 en
van 4 uur tot 4 uur 30;
2°. in de maanden October tot en met Maart vau zonsopkoinst
tot zonsondergpng, behoudens schafttijden in de maanden
November tot en met Februari van 12 uur tot 1 uur 30 en in
de maanden October en Maart van 8 uur tot 8 uur 30 en van
12 uur tot 1 uur.
Des Zaterdags eindigt de diensttijd te 4 uur.
De diensttijd wordt geacht aan te vangen op het oogenblik
dat de arbeider zijn dieiistkring bereikt en te eindigen wanueer
hij dezen verlaat.
Indien naar het oordcel van deu Hoofdingenieur de woonplaats
van een arbeider te ver verwijderd is van zijn dienstkring, kan
hem worden gelast de schafttijden op of nabij het werk door
te brengen.
Ten behoeve van werkzaamheden die met het getijde verband
houden , wordt van den hierboven vastgestelden diensttijd zooveel noodig afgeweken en wordt de diensttyd door den
Opzichter nader geregeld.
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De feestdagen, bedoeld in de artfc. 8 en 10 der Algemeene
Instructie, zijn:
de Nieuwjaarsdag, de Goede Vrijdag, de 2de Paaschdag ,
de Hemelvaartsdag, de 2de Pinksterdag eii de Kerstdagea.

Art. 3.
De arbeiders kunnen door den Arrondissements-ingenieur
tijdelijk ook werkzaam worden gesteld buiten bun dienstkring
oni met andere arbeiders sanien te werken.

Arbeidbuifen
den dienstknng.

Art. i.
De arbeiders
ileeding, welke
met de overige
zindelijkeu staat

dragen gedurende bun diensttijd de dienstbun van ilijkswege wordt verstrekt en die zij,
bun verstrekte uitrusting, in behoorlijken en
moeten onderbonden.

Dienstkleedmg.

Art. 5.
De verscbillende bepalingen der wetten, besluiten, reglementeu
of verordeningen, op welker naleving de arbeiders volgens art. 2
der Algemeene Instructie verplicbt zijn toe te zien, zullen door
of vanwege den Hoofdingenieiir ter bunner kennis gebraeht
worden.

Poiitietoezicht op de
werken.

Art. C.
De arbeiders volgen voorts de nadere voorscbriften op , die Kadere
bun door den Hoofdingenieur, in verband met plaatselijke toe- voorscbriften.
standen of beboeften, mocbten gegeven worden.
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